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Z A P I S N I K

3. redne seje Odbora za gospodarstvo, ki je bila 14. aprila 2015 z začetkom ob 17. uri, v konferenčni
sobi Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi.
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo:
Slobodan TATALOVIČ (predsednik), Jože BREZNIK (podpredsednik), Lucija GRAHOR (član), Duška
KALEZIČ (član), Štefan LAZAR (član – prišel ob 17.05), Ivan MAJSTER (član), Tomislav SLIVNJAK
(član) in Janko STOJKOVIČ (član).
Odsotna članica Odbora za gospodarstvo:
dr. Vlasta KRMELJ.
Prisotni:
Jurij LEP (župan); občinska uprava: Simona GRUŠOVNIK, mag. Mira VIZOVIŠEK MOTALN in
Kristina LEŠNIK.
1. točka
Otvoritev seje in pregled prisotnosti
Sejo je pričel in jo v nadaljevanju vodil predsednik Odbora za gospodarstvo Slobodan TATALOVIČ (v
nadaljevanju predsednik), ki je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je odbor sklepčen – od 9 članov
je prisotnih 7 članov, tako da lahko veljavno sklepa.
2. točka
Obravnava in potrditev dnevnega reda
Predsednik je člane in članice seznanil s točkami dnevnega reda. Na predlagani dnevni red ni bilo
pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje predlagani dnevni red:
Odbor za gospodarstvo je z 8 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI glasoval za sprejem
predlaganega sklepa. Glasovalo je 8 članov odbora, od 8 prisotnih članov.
Zato je predsednik ugotovil, da je bil sprejet naslednji
1. SKLEP:
Odbor za gospodarstvo sprejme naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in pregled prisotnosti
2. Obravnava in potrditev dnevnega reda
3. Potrditev skrajšanega zapisnika 2. redne seje
4. Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2014
5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih
ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi,
programsko obdobje 2014 – 2020 – skrajšan postopek
6. Razno

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

3. točka
Potrditev zapisnika 2. redne seje
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik dal v obravnavo in sprejem predlagani sklep.
Razprave o vsebini predlaganega sklepa ni bilo.
Odbor za gospodarstvo je z 8 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI glasoval za sprejem
predlaganega sklepa. Glasovalo je 8 članov odbora, od 8 prisotnih članov.
Zato je predsednik ugotovil, da je bil sprejet naslednji
2. SKLEP
Potrdi se zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo.
4. točka
Odlok o zaključnem proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2014
Poročevalka h gradivu, ki so ga člani odbora za gospodarstvo prejeli za sejo, je bila Simona
GRUŠOVNIK iz občinske uprave. Predstavila je večje prilive na prihodkovni strani in vzroke za
zmanjšanje prihodkovne strani ter najvažnejše investicije, ki so vplivale na odhodkovno stran
proračuna.
Župan Jurij LEP je v uvodni besedi, pred razpravo, Odbor za gospodarstvo seznanil z delom v
preteklem letu.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali:
Ivan MAJSTER je pri pregledu zaključnega računa ugotavljal, da nekateri, ki za svoje
delovanje porabljajo sredstva iz proračuna, ne porabijo razpoložljivih sredstev in da imajo
nekatere postavke zelo nizko realizacijo. Zanimalo ga je ali se lahko ta neporabljena sredstva
prenesejo v naslednje leto.
• Lucija GRAHOR je predlagala, da bi se lahko strnilo na kratko kaj je in kaj ni bilo realizirano.
• Duška KALEZIČ je predlagala pošiljanje gradiva v elektronski obliki, na sami seji pa bi se
predvajalo na platno.
• Tomislav SLIVNJAK je pripomnil, da občinski proračun za leto 2014 niso sprejeli svetniki v tej
sestavi, vseeno pa mora biti dokument zaključni račun kot zatečeno stanje sprejeto.
Vsi člani odbora so bili mnenja, da je Zaključni račun narejen po predpisih in dosledno.
•

Simona GRUŠOVNIK je v odgovoru Ivanu MAJSTRU povedala, da je pri investiciji v obnovo
fizioterapije občina kot pogodbena partnerka soustanoviteljic Zdravstvenega doma (nadalje ZD) Adolfa
Drolca odvisna od prejetih zahtevkov ZD. Finančna sredstva ostanejo kot konsistentni del proračuna,
zaradi časovnega zamika pa smo morali povečati plan na tej postavki za leto 2015.
Slobodan Tatalovič je v razlagi o manj porabljenih sredstvih Vaških odborov (nadalje VO) povedal,
da v letu 2014 VO Slemen ni opravil dela, VO Sv. Duh na Ostrem vrhu se je odrekel za svoje delo pri
investiciji Ureditev igrišč, sredstva VO Gradišče na Kozjaku pa so se porabila za ureditev dvorane.
Ker ni bilo več razpravljavcev je predsednik zaključil razpravo in dal v obravnavo in sprejem predlagan
sklep.
Razprave o vsebini predlaganega sklepa ni bilo.
Odbor za gospodarstvo je z 8 glasovi ZA od 8 prisotnih glasoval za sprejem predlaganega sklepa.
Predsednik je ugotovil, da je bil sprejet naslednji sklep:
3. SKLEP
Odbor za gospodarstvo ocenjuje Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto
2014, kot primeren za obravnavo v občinskem svetu in ga Občinskemu svetu Občine Selnica
ob Dravi predlaga v sprejem.
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5. točka
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za
razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi, programsko obdobje
2014 – 2020 – skrajšan postopek
Poročevalka h gradivu, ki so ga člani odbora za gospodarstvo prejeli za sejo, je bila Kristina LEŠNIK
iz občinske uprave. Na kratko je predstavila spremembe in dopolnitve v Pravilniku o dodeljevanju
pomoči de minimis z umeščenim členom, ki je v pripravljenem gradivu izpadel zaradi tehnične
napake. Povedala je, da so spremembe in dopolnitve v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013,
ki se uporablja za novo programsko obdobje 2014 – 2020.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali:
•
•

•

Jože BREZNIK je opozoril na nejasno določbo 4. člena, ki z novo uredbo prepoveduje pomoči
de minimis za dejavnosti, ki so namenjene in povezane z izvozom.
Tomislav SLIVNJAK je razložil, da gre tukaj za temeljna načela konkurenčnosti in da se
pomoči de minimis ne smejo uporabiti zato, da bi imeli boljši položaj (nižje cene) na trgu pred
ostalimi ponudniki.
Janko STOJKOVIČ je predlagal, da bi se k točki 7 v osnovnem Pravilniku o dodeljevanju
pomoči de minimis (MUV št. 25/2007) med upravičence dodali še zavode, zadruge, zbornice,
ki pa je dogovor znotraj občine. Prav tako je predlagal, da se v 8. členu osnovnega pravilnika
doda besedilo v prvi alineji ''so v postopku ali v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji.

Župan Jurij LEP je v razlagi povedal, da smo pred nekaj leti pričeli z dodeljevanjem pomoči de
minimis na področju podjetništva in kmetijstva, zato moramo sedaj slediti določenim zakonitostim
Evropske unije in ga sprejeti po skrajšanem postopku, da bomo lahko objavili in zaključili javni razpis
za podjetništva. V naslednjem letu imamo v planu nov pravilnik na področju socialnega podjetništva,
med tem časom pa se pripravijo smiselne dodatne spremembe tega pravilnika.
Ker ni bilo več razpravljavcev je predsednik dal v obravnavo in sprejem predlagani sklep.
Razprave o vsebini predlaganega sklepa ni bilo.
Odbor za gospodarstvo je z 8 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI glasoval za sprejem
predlaganega sklepa. Glasovalo je 8 članov odbora, od 8 prisotnih članov.
Predsednik je ugotovil, da je bil sprejet naslednji sklep:
4. SKLEP
Odbor za gospodarstvo ocenjuje obravnavane Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in
turizma v Občini Selnica ob Dravi m programsko obdobje 2014 – 2020.
Selnica ob Dravi, kot primerne za obravnavo in sprejem v Občinskem svetu Občine Selnica ob
Dravi po skrajšanem postopku.
6 točka
Razno
Janko STOJKOVIČ je seznanil člane in članice odbora, da ima zobozdravnik zaposlen v
Zdravstvenem zavodu Adolfa Drolca v zobozdravstveni ambulanti Selnica ob Dravi željo opravljati
dejavnost kot zasebnik.
Župan Jurij LEP mu je odgovoril, da mu koncesijo dodeli Zdravstveni zavod, občina na to nima
vpliva, lahko podamo samo pobudo, kot odgovor na njegovo vlogo po odobritvi koncesije s strani
Zdravstvenega Zavoda.
Jože BREZNIK je v razpravi menil, da bi zobozdravnik moral imeti na razpolago tudi boljše materiale,
ker koristnik zobozdravstvenih storitev, ki to želi tudi doplača.
Lucija GRAHOR je postavila vprašanje, zakaj še ni zaživel muzej na mejnem prehodu na Sv. Duhu
na Ostrem vrhu. Predlagala je, da se na vrata pripne obvestilo, kdo lahko ta muzej odpira.
Slobodan TATALOVIČ je bil mnenja, da z etnološko zbirko na mejnem prehodu Sv. Duh na Ostrem
vrhu v bodoče upravlja društvo, ki ima sedež na Sv. Duhu na Ostrem vrhu in ne več društvo iz Selnice
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ob Dravi. Podal je še pobudo, da bi se povezovali obrtniki, društva in različni ponudniki, ki bi
spodbujali s svojo prisotnostjo razvoj turizma na tem območju.
Ivan MAJSTER je predlagal, da se pripravi skupni program turizma za Selnico ob Dravi – imamo
kapacitete kot je grad Viltuš, HE Fala, Sv. Duh na Ostrem vrhu itd …
Tomislav SLIVNJAK je bil mnenja, da je obnova Viltuša prevelik zalogaj za občino.
Štefan LAZAR je postavil vprašanje kdo izbere v. d. direktorja Javnega zavoda Kulturno informacijsko
turističnega centra Selnica ob Dravi.
Župan Jurij LEP je v odgovoru povedal, da smo na prejšnji seji sprejeli Odlok o javnem zavodu.
Posledica tega je določitev osebe, ki mora poskrbeti za to, da bo pravno izpeljala vse naloge tako, da
bo kulturni dom zaživel. Najbolj primerna za to delo je oseba, ki je delala na projektu izgradnje doma.
Po obdobju enega leta se pripravi javni razpis za direktorja zavoda.
Tomislav SLIVNJAK je razložil, da je ustanoviteljica javnega zavoda občina in da v. d. direktorja
predlaga župan.
Seja je bila končana ob 18.30.
Zapisala:
Kristina LEŠNIK

Slobodan TATALOVIČ
PREDSEDNIK
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